
Nahrávanie CD Krása z Prameňa v dňoch 22.-24.06.2015  

v ZUŠ Horné Rakovce Turčianske Teplice 

 

Spomienky účastníkov nahrávania: 

- V dňoch 22.-24.06.2015 sme sa pod vedením p. prof. Mgr. Art. Márie Baťkovej a p. 

prof. Mgr. Ľubomíry Tumovej zišli v triede hry na hudobný nástroj husle v ZUŠ Horné 

Rakovce v Turčianskych Tepliciach, kde bolo vytvorené nahrávacie štúdio. Začalo nahrávanie 

hudobných podkladov pre spev CD Krása z Prameňa. Prišli sme do triedy plnej mikrofónov, 

káblov, stojanov, nôt  a hudobných nástrojov. Vyžarovala z nej taká hudobná atmosféra, ktorá 

ma oviala hneď, ako som otvorila dvere triedy. Ďalej pokračovala tvrdá práca a to nahrávanie 

repertoáru hudby. Bolo to síce náročné, ale táto skúsenosť mne a určite aj ostatným priniesla 

veľa nového, pekného, užitočného... O celé toto nahrávanie sa starali dvaja veľmi milí 

a zábavní zvukári. Prišla streda a s ňou i posledný deň nahrávania. Nahrávali žiačky 2.A 

triedy už len spev. Bolo to veľmi zábavné, aj keď miestami náročné a to najmä pri piesni 

Krása moja, krása, kde sme spievali kánon. Za pomoci p. prof. triednej Tumovej a skvelého 

dirigenta sme i toto zvládli úspešne. Nakoniec sme všetko zvládli a s chuťou sme si na záver 

zatlieskali. Dojmy a zážitky z tejto akcie sú pre mňa len a len pozitívne. 

- Naše dojmy  z nahrávania sú veľmi pozitívne, pretože nám táto skúsenosť dala veľa 

skúseností do života. Prežili sme tri dni plné zábavy, humoru, ale aj driny. Z veľkej časti sa na 

tom podieľal náš nahrávací tím, ktorý sa nám snažil pomôcť rukami, nohami... doslova. 

Taktiež nám veľmi pomáhala naša triedna pani profesorka Tumová, ktorá všetko 

zorganizovala a bola srdcom nahrávania. Na tretí deň v stredu sme úspešne ukončili naše 

nahrávanie veľkým potleskom. 

- Nahrávanie CD Krása z Prameňa bolo super. Myslím, že pre každého to bol veľmi 

silný zážitok. Miestami nahrávanie bolo veľmi náročné, no nakoniec sme to zvládli. Páni 

zvukári odviedli skvelú prácu a my sme získali nové skúsenosti. Bol to aj ďalší dôvod, prečo 

milovať folklór. Veľmi pekne ďakujem našej pani profesorke triednej Tumovej za námahu, 

trpezlivosť, dirigovanie, všetko! Máme ju radi a dúfam, že CD Krása z Prameňa bude pekné! 

- Niektorí z nás by ani neverili, že vôbec niekedy budú nahrávať a mať vlastné CD. 

Nahrávanie bolo veľmi náročné, ale výsledok bude určite stáť za to. Páčil sa nám prístup 

zvukárov. Boli veľmi milí a ochotní. Najlepšie bolo dirigovanie, ktoré bolo miestami zábavné. 

Veta, ktorá po zaspievaní stála za to: „Výborne a teraz to nahráme.“ A nakoniec sa chceme 

všetkým poďakovať za túto skúsenosť. 

    členky FS a ĽH Prameň PaSA a žiačky III.A triedy 

 


